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1 FORMÅL OG BAGGUND 
Formålet er at beskrive de sikkerhedsmæssige procedurer, infektionshygiejniske 
forholdsregler og teknikker i forbindelse med blodprøvetagning. 

2 HYGIEJNE OG SIKKERHED 

2.1 Håndhygiejne 
Bemærk at Hygiejneorganisationen på Rigshospitalet betragter prøvetagning med 
vakuumsystem som ’rent’, hvorfor det ikke er påkrævet at anvende handsker. 
 
Den gældende version af RH´s Håndhygiejnevejledning, skal overholdes. 
Sundhedspersonale skal gennemføre Rigshospitalets e-learningsprogram om håndhygiejne 
en gang om året. 
Håndvask og hygiejnisk hånddesinfektion er de vigtigste forholdsregler til hindring af 
smittespredning og afskæring af smittevejene ved kontaktsmitte. 
Håndhygiejne udføres før alle rene og efter alle urene procedurer. 
 

 Fingerringe, armbånd, armbåndsur eller andre håndsmykker må ikke bæres.  
 Negle skal være synligt rene, hele og kortklippede.  
 Neglelak og kunstige negle må ikke anvendes.  
 Hud på hænder, håndled og underarme skal holdes synligt hel og være uden 

infektionstegn.  
 Tegn på infektion, eksem eller væskende sår på hænder, håndled eller underarme 

bør vurderes af ledelsen mhp. evt. fraværsmelding eller overførsel til andet arbejde.  
 Bærer man armstrømpe, håndskinne, fingerforbindinger og lignende kan man 

ligeledes ikke deltage i blodprøvetagning. 

2.1.1 Hånddesinfektion 
 Hånddesinfektion anbefales frem for håndvask og udføres, når hænderne er synligt 

rene og tørre.  
 Brug min. 2 ml. hånddesinfektionsmiddel. 
 Fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på 

håndfladen og omkring håndled til de er tørre.  
 Huden holdes fugtig i min. 30 sekunder. 

2.1.2 Håndvask 
 Håndvask kan udføres før rene procedurer. Hånddesinfektion er førstevalg før alle 

rene procedurer, når hænderne er synligt rene og tørre. 
 Håndvask skal udføres efter urene procedurer, hvor hænderne er våde og/eller 

synligt forurenede.  
 Håndvask skal altid efterfølges af hånddesinfektion, når hænderne er blevet våde 

og/eller synligt forurenede.  
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2.1.3 Handsker 
Anvendes for at beskytte hænderne mod forurening med blod, pus eller sekret for at hindre 
kontaktsmitte. 
Der bør anvendes handsker af god kvalitet og pasform. Latexhandsker er de stærkeste. 
Pudderfri handsker bør foretrækkes for at mindske spredning af latexproteiner i miljøet. 
Handsker skal skiftes mellem hver patientkontakt og må ikke vaskes eller desinficeres. Når 
handskerne tages af, desinficeres/vaskes hænderne umiddelbart efter 

2.2 Anden sikkerhed 
 Der henvises i øvrigt til RH´s Hygiejnevejledning vedr. isolation (intranet) samt til 

specielle hygiejniske forholdsregler, se pkt. 8 i denne vejledning. 
 Se desuden SOP030 Sikkerhed på afd. KB, afsnit 4 ”Arbejdsskader” samt RH´s 

Hygiejnevejledning vedr. stik- og skæreuheld, procedure ved uheld (intranet). 

3 IDENTIFIKATION AF PATIENTER 
Identifikation af patienten skal være korrekt, således at det er sikkert, at prøvematerialet 
kommer fra den angivne patient. Den, der udtager prøven, har det selvstændige ansvar for, 
at der er foretaget korrekt identifikation. Såfremt flere personer udtager prøven, har hver 
især et selvstændigt ansvar. 

3.1 Indlagte patienter 
 Voksne, habile patienter skal forespørges om deres identitet – det vil sige 

patienten skal oplyse fulde navn og cpr-nummer. Patienten skal være forsynet med 
identifikationsarmbånd, der skannes inden blodprøvetagningen. 

 Voksne, inhabile (konfuse, senile, bevidstløse, medicinpåvirkede) patienter skal 
være forsynet med identifikationsarmbånd. 

 Børn, som ikke selv kan give sikker identitetsoplysning, skal være forsynet med 
identifikationsarmbånd eller identificeres af forældrene/plejepersonalet. 

 
Mangler identifikationsarmbåndet på indlagte patienter, tilkaldes plejepersonalet, som så 
vil identificere patienten.  

3.2 Ambulante patienter 
 Voksne, habile patienter skal forespørges om deres identitet – det vil sige 

patienten skal oplyse fulde navn og cpr-nummer, samtidig skal patienten fremvise 
sygesikringsbevis, der skannes inden blodprøvetagning. 

 Voksne, inhabile (konfuse, senile, medicinpåvirkede) patienter skal være forsynet 
med identifikationsarmbånd fra plejehjem eller være ifølge med plejepersonale 
eller pårørende. 

 Alle patienter skal i øvrigt fremvise dansk sygesikringskort som identifikation. 
 Børn, som ikke selv kan give identitetsoplysninger, skal identificeres af 

forældrene. 
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4 MÆRKNING OG HÅNDTERING AF PRØVERØR 
Alle prøverør skal før prøvetagningen være mærket med stregkodeetikette eller navn og 
cpr-nummer fra PTB-en. Hvis der under prøvetagningen skulle opstå problemer, og man er 
nødt til at benytte et nyt glas, er det meget vigtigt, at det umærkede glas umiddelbart efter 
endt prøvetagning mærkes med en navne-label fra PTB-en. Stregkodeetikker kan ikke 
flyttes fra et glas til et andet uden at ødelægge stregkoden. Der udskrives en ny PTB, når 
man kommer tilbage til KB 3011, og glasset mærkes med den til glasset hørende 
stregkodeetikette. 
Nogle prøverør til Blodbanken skal mærkes både med navn og cpr-nummer samt 
stregkodeetikette. Det vil fremgå af PTB-en (se afsnit 5). 
 
Mærkningen af alle prøverør skal foregå før prøvetagningen. 

 Alle rør skal vendes minimum 7-10 gange umiddelbart efter fyldning. 
 Såfremt et vakuumrør ikke bliver fyldt med den korrekte mængde prøvemateriale 

(fyldt for lidt) skal undertrykket udlignes omgående for at hindre hæmolyse. 
 Rør med flydende antikoagulans skal fyldes med den korrekte mængde 

prøvemateriale. 
 
Prøvemateriale fra et prøverør må aldrig overføres til et andet prøverør. 
 

4.1 PDA 
Der skal til enhver blodprøvetagning benyttes PDA på følgende måde: 
 

 Patienten forespørges om deres identitet, dvs. patienten opgiver sit fulde navn og 
cpr-nr. 

 Det kontrolleres, at det stemmer overens med data på PTB-en. 
 Patients identifikationsarmbånds stregkode / sygesikringsbevis scannes med PDA-

en. Har patienten ikke identifikationsarmbånd på tastes patientens cpr-nr manuelt 
ind på PDA-en, men det er meget vigtigt at have sikret sig, at data på PTB-en og 
patientens ID stemmer overens. 

 PDA-en downloader tilgængelige PTB-er på det pågældende cpr-nr. 
 PTB-ens rekvisitionsnummer scannes med PDA-en. Hvis der ikke er 

overensstemmelse mellem rekvisitionsnummer og cpr-nr vil PDA-en meddele det, 
og cpr-nr og rekvisitionsnummer kontrolleres igen. Er der overensstemmelse vil det 
fremgå på PDA-skærmen, hvor mange glas der hører til rekvisitionen. 

 Stregkodeetiketter sættes på blodprøveglassene (se afsnit 4). 
 Blodprøverne tages. 
 Alle glas scannes efter blodprøvetagning. 
 Tryk <Afslut> 
 Afslut med <OK> 

 
PDA vejledning se bilag 1. 
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5 BLODPRØVER DER KRÆVER UNDERSKRIFT OG NAVNEETIKET 

5.1 Underskrift af PTB 
Ved blodprøvetagning til nogle laboratorier, f.eks. Blodbanken, gælder det for visse 
analyser, at PTB-en skal underskrives af den, der står inde for patientens identitet. På PTB-
en vil være fortrykt en linje til prøvetagers underskrift. Den underskrevne PTB skal følge 
blodprøven.  

5.2 Navneetiket 
For nogle analyser kræves både stregkodeetikette, navn og cpr-nr påsat glasset. På 
stregkodeetiketten vil der stå ”+CPR” 

5.3 BAS-test og blodtypebestemmelse 
Af sikkerhedsmæssige årsager skal blodprøver til blodtypebestemmelse og BAS-test 
udtages ved 2 uafhængige blodprøvetagninger, udført af 2 forskellige personer og efter 2 
uafhængige identifikationsprocedurer. Prøvetagerne skal underskrive den PTB, som de 
hver især står inde for mht. patientidentifikationen. 
 
 Ved manglende enten underskrift eller navneetiket, vil Blodbanken kassere prøven. 
 
Kan ovenstående fremgangsmåde ikke overholdes, tages kun blodtypebestemmelse (H:S 
Rigshospitalet – Blodprøvetagning til blodbanken, version 3, september 2006, intranet) 
 
Ved blodprøvetagning på Traumecenteret tages blodtype og BAS-test af samme 
prøvetager. Prøvetager underskriver den ene PTB og afdelingspersonalet den anden. 

6 BLODPRØVETAGNING PÅ ANONYME PATIENTER 
I visse tilfælde ønsker en patient at få taget blodprøver anonymt. Dette kan kun 
imødekommes såfremt der er indgået aftale mellem klinikken og klinisk biokemisk 
afdelings ledelse. Fremgangsmåde se SPO011. 

7 METODER 

7.1 Vene- og kapilær prøvetagning 
 
Ved alle blodprøvetagninger er det vigtigt altid at overholde de infektionshygiejniske, 
identifikationsmæssige og sikkerhedsmæssige forholdsregler. 
 
Udstyr 

 desinfektionsserviet 
 sterilt gazekompres 
 staseslange (skiftes dagligt og kasseres efter brug eller efter forurening) 
 plaster 
 sommerfugl (Safety Blood Collection Set)/ dobbeltkanyle (QUICKSHIELD 

Complete) 
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 etiketterede blodtagningsrør 
 kanylebøtte 

 
Praktisk udførelse 
Undersøg patientens arme og udvælg vene, se punkt 7.2 Valg af punktursted.  
Desinficer punkturstedet. Anlæg stase hvis nødvendigt. Stasen skal i så fald være så 
kortvarig som mulig, da den kan forårsage ændringer i koncentrationen af flere 
komponenter i blodet. 
Prøvetagning med sommerfugl/dobbeltkanyle 
Beskyttelsesrøret tages af sommerfuglen /kanylen og venepunkturen udføres. 
Vakuumrøret føres ind i kanyleholderen, hvorved gummimembranen skubbes sammen og 
proppen perforeres. Røret holdes på plads under fyldningen.  
Når røret er fyldt til mærket, hvilket sker automatisk ved hjælp af undertryk i røret, fjernes 
det fra kanyleholderen, som fastholdes således at kanylespidsen forbliver i venen. Skift til 
nyt rør. Vending af prøverør se pkt. 4. 
Når det sidste rør er fyldt, fjernes det fra kanyleholderen. Med den ene hånd anbringes og 
holdes gazekompres på plads på punkturstedet, med den anden hånd trækkes sommerfugl/ 
kanyle med holder ud af venen 
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Sikkehedsskjoldet lukkes ned om dobbeltkanylen til der kommer et klik, og kanylen er 
sikret. 
 

 
7.2 Valg af punktursted 

Der tages kun venepunktur med vakuumsystem, blodprøver tages som regel i 
albuebøjningen. 

7.2.1 Rammes en arterie ved et uheld 
Hvis man ved et uheld rammer en arterie i stedet for en vene ses dette ved, at der løber lyst 
blod hurtigt og pulserende ud i glasset. Man trækker forsigt kanylen ud og trykker et sterilt 
gazekompres fast mod stiksåret i mindst 10 minutter. Patienten informeres om at holde 
øje med evt. blødning.  

7.2.2 Særlige ønsker fra stamafdelingen ang. punktursted 
Hvis stamafdelingen har særlige ønsker om valg af punktursted, skal dette anføres på PTB-
en. Den der foretager punkturen skal følge disse ønsker. Er dette ikke muligt, må KB’s 
personale ikke udføre venepunkturen, men skal orientere plejepersonalet på stamafdelingen 
om dette. 

7.2.3 IV infusion 
Der må ikke stikkes ovenover en indlagt venekanyle under i.v. infusion. Hvis det er 
nødvendigt, skal infusionen have været afbrudt i 15 min inden prøvetagning, da man ellers 
risikerer forkert analysesvar på grund af fortynding. Tilførsel af analytter såsom glucose, 
natrium og kalium kan interferere med analysemetoden. 

7.2.4 Blodprøver fra en indlagt arterie-/venekanyle (”a-kanyle”/”venflon”) 
Bioanalytikere må ikke udtage blod fra en indlagt venekanyle. Der må ej heller udtages 
blod fra fremlagt/arterialiseret vene (~dialysefistel). 

7.2.5 EMLA creme 
Hvis afdelingen har påsmurt EMLA-creme, der indeholder stoffer, som får karrene til først 
at trække sig sammen og senere at udvide sig, skal der gå mindst 1 time før forbindingen 
fjernes og derefter ½ time før blodprøven kan tages. 

7.2.6 Patienter, der vil stikke sig selv 
Patienter, der vil stikke sig selv, skal henvises til stamafdelingen. 
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7.2.7 Lymfødem (hævelse af armen pga. lymfe) 
Der MÅ IKKE tages blodprøver i en arm med lymfødem. 
Hvis en patient har fået foretaget brystoperation med fjernelse af lymfekirtler skal det i 
videst muligt omfang undgås at tage blodprøver i denne side, da blodprøvetagning ellers 
vil kunne fremkalde lymfødem. 
Der bør i stedet forsøges med den anden arm eller fodryg/ankel. Kan dette ikke lade sig 
gøre, må den ”syge” arm benyttes.  
Alle patienter, der får foretaget brystoperation med fjernelse af lymfekirtler eller får 
stråleterapi på den øverste del af brystet, bliver informeret om, at det er vigtigt, at de selv 
siger, at der ikke må tages blodprøver i den ”syge” side 

7.2.8 Patienten tilsyneladende svær at stikke 
Det er ikke tilladt samme prøvetager at stikke mere end 2 gange på samme person. Er det 
nødvendigt, skal man bede om hjælp hos en kollega. Hvis patienten ved første øjekast ser 
”svær” ud, bed allerede da en kollega om hjælp/råd. 

7.2.9 Venepunktur på fodryggen eller i håndryggen 
Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at udtage blodprøver fra venepunktur i 
albuebøjningen kan det være nødvendigt at udtage blodprøver fra vener på fodryg/ankel. 
Det forekommer især hvis, der som følge af tilskadekomst eller brandsår ikke har 
anvendelige/tilgængelige vener på overekstremiteterne.  
 
På foden er de bedst egnede vener dels den store og oftest meget tydelige vene lige 
foran/bagved knysten på indersiden af anklen, dels de tilstødende vener på fodryggen. Hvis 
staseslange anvendes, skal den placeres over anklen, ikke højere end nødvendigt. Man skal 
stikke i blodstrømmens retning fra tæerne mod hjertet. Vær opmærksom på ikke at ramme 
knoglen, da det kan være meget smertefuldt. 
 
På hånden er det som regel lettest at få blod fra en af de tydelige vener på håndryggen, men 
hvis det ikke er muligt, kan man evt. forsøge at stikke i venerne på fingrene. Man skal 
stikke i blodstrømmens retning fra fingrene mod hjertet. Vær opmærksom på, at 
veneklapperne kan forhindre blodet i at løbe baglæns, hvilket besværliggør 
blodprøvetagningen. 

7.3 Kapillærprøvetagning i hæl 
Må kun udføres på børn fra 0 – ca.6 måneder. 
 
Udstyr 

 Handsker 
 desinfektionsserviet 
 sterilt gazekompres 
 ”blodperler”(sterilt silicone-fedt) 
 etiketterede blodtagningsrør 
 enkeltpakketplaster 
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 kanylebøtte 
 manuelt udløst steril skalpel med indstiksdybde valgt i forhold til barnets vægt:  

 0,85 mm <1500g 
 1,0 mm >1500g 
 2,0 mm >2000g 
Praktisk udførelse  
Hælen/foden skal være varm forud for prøvetagning. Opvarmning kan ske ved blid 
gnidning af foden eller ved at lave en ”varmedunk” af en handske med håndvarmt vand.  
Hælen desinficeres. Indstikstedet vælges om muligt, hvor der ikke tidligere er foretaget 
indstik og påføres evt. et tyndt lag ”Blodperler”. Der trykkes lidt silicone fedt ud på 
prøvertagerens rene handske, uden spidsen af tuben berører handsken, og silicone fedt 
påføres hælen i et lille område, hvor indstikket skal udføres. 
Under indstikket gribes om foden som vist på fig.1. Herved strammes huden på 
indstikstedet og stase undgås mest muligt.  
Indstikket placeres på overgangen mellem hæl og fodsål i det skraverede område se fig. 2.  
Skalpelåbningen holdes på langs ad foden.  

 
 
                     fig. 1                                                                  fig. 2 
 
Udløs skalpel, fjern den og anbring den i kanylebøtte. 
Den første dråbe tørres væk og blodet opsamles. Bloddråberne skal flyde frit fra såret, hvis 
indstikket er vellykket. Der må ikke presses eller trykkes på prøvetagningsstedet for at få 
blodet ud, idet voldsom pressen kan ødelægge det omliggende væv og medføre tilblanding 
af vævsvæske og hæmolyse af blodprøven. En meget forsigtig ”malkning” er tilladt. Det er 
vigtigt ind imellem at slippe hælen så blodtilførslen ikke hindres. Foden holdes højst 10-15 
cm over underlaget. 
Indstikstedet aftørres med et gazekompres. Dernæst påhæftes et plaster. 

7.4 Kapillærprøvetagning i øre 
 
Udstyr 

 desinfektionsserviet,  
 sterilt gazekompres / vat 
 ”Blodperler”(sterilt silicone-fedt),  
 manuelt udløst steril lancet med indstiksdybde 1, 1,5, 2 mm valgt efter 

patientstørrelse og ønsket blodmængde, 
 etiketterede blodtagningsrør,  
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 plaster,  
 kanylebøtte. 

 
Praktisk udførelse  
Øreflippen masseres mellem fingrene til øret er rødt og varmt. Øret desinficeres og påføres 
evt. et tyndt lag ”Blodperler”. 
Indstikket placeres langs med kanten af øreflippen i en passende afstand fra kinden (1-1,5 
cm). Stram øreflippen lidt og udløs lancet idet lancetåbning holdes parallelt med 
øreflippens kant. Stikdybde for voksne højst 2,5 mm, børn 1 eller 1,5 mm efter størrelse. 
Fjern lancet og anbring den i kanylebøtte. 
Den første dråbe tørres væk og blodet opsamles. Bloddråberne skal flyde frit fra såret, hvis 
indstikket er vellykket. Der må ikke presses eller trykkes på prøvetagningsstedet for at få 
blodet ud, idet voldsom pressen kan ødelægge det omliggende væv og medføre tilblanding 
af vævsvæske og hæmolyse af blodprøven. En meget forsigtig ”malkning” er tilladt. Det er 
vigtigt ind imellem at slippe øret, så blodtilførslen ikke hindres. 
Indstikstedet aftørres med et gazekompres. Dernæst påhæftes et plaster. 

7.5 Kapillærprøvetagning i finger 
 
Udstyr 
desinfektionsserviet 
sterilt gazekompres /vat 
”blodperler”(sterilt silicone-fedt) 
manuelt udløst steril lancet med indstiksdybde 1mm 
etiketterede blodtagningsrør 
plaster 

 
Praktisk udførelse 
Fingeren skal være varm forud for prøvetagning. Langfinger, ringfinger eller lillefinger 
vælges, aldrig pegefinger eller tommelfinger. 
Fingeren desinficeres og påføres evt. et tyndt lag ”Blodperler”. 
Indstikket placeres på siden af ”blommen”, undgå at komme for tæt på neglen. Stram 
huden lidt med tommelfingeren og udløs lancetten. 
Lancetåbningen holdes parallelt med neglefladen. Fjern lancet og anbring den i 
kanylebøtte.  
Den første dråbe tørres væk og blodet opsamles. Bloddråberne skal flyde frit fra såret, hvis 
indstikket er vellykket. Der må ikke presses eller trykkes på prøvetagningsstedet for at få 
blodet ud, idet voldsom pressen kan ødelægge det omliggende væv og medføre tilblanding 
af vævsvæske og hæmolyse af blodprøven. En meget forsigtig ”malkning” er tilladt. Det er 
vigtigt ind imellem at slippe fingeren, så blodtilførslen ikke hindres. 
Indstikstedet aftørres med et gazekompres. Dernæst påhæftes et plaster. 
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8 SPECIELLE HYGIEJNISKE FORHOLDSREGLER 

8.1 Brandsårsafdelingen 
Brandsårsafdelingen er beliggende på afsnit 2-10-3, opgang 2 10. etage. 
Infektioner i de forbrændte områder er en alvorlig komplikation, derfor er det nødvendigt 
at beskytte patienterne mod smitte udefra og - frem for alt - fra hinanden. Spørg derfor 
altid personalet om der er særlige forhold vedrørende den enkelte patient. 
 

8.2 Isolation af patienter 
Hvis et af nedenstående skilte sidder på døren til en sengestue, skal man henvende sig til 
afdelingens personale angående særlige forholdsregler i forbindelse med blodprøvetagning. 
 

   
 
Ved blodprøvetagning på isolationsstue skal følgende procedure følges : 

 Blodprøvetagningsvognen må ikke tages med ind til patienten. 
 Alle ting, der skal bruges ved blodprøvetagningen, pakkes i en kapsel. 
 Blodprøveglas påsættes stregkode etiketter. 
 En navnelabel fra PTB-en tages med ind til patienten for at sikre korrekt 

identifikation. PDA må ikke medbringes på isolationsstuen. Efter 
blodprøvetagning, hvor patientens ID er kontrolleret, følges vejledningen til PDA, 
dog tastes patientens CPR-nr. 

 De påkrævede værnemidler iføres. 
 Utensilier holdes så vidt muligt i kapslen. 

 
Efter blodprøvetagning tages værnemidlerne af følgende rækkefølge: 

 Handsker. 
 Mundbind. 
 Kitlen tages af sidst ved at tage fat bag på kitlen for at undgå eventuel tilsmudsning 

af hænderne. 
 Alle værnemidler skal kasseres i affaldsspand på isolationsstuen. 
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 Alle utensilier kasseres. 
 Afspritning af hænderne skal ske inden stuen forlades. 
 Undgå at berøre dørhåndtag med hænderne på vejen ud. 

8.3 Venyler 
Ved blodprøvetagning til venyler (Bloddyrkning) er det vigtigt at desinfektion af 
punkturstedet foretages 2 gange, før prøvetagning, for at undgå forurening fra hudens 
bakterier. Ved blodprøvetagningen tages venylerne som det første for at undgå forurening. 
Den aerobe flaske tages først, derefter den anaerobe flaske.  

8.4 Neonatalklinikken (GN) 
Bioanalytikere, der kommer til GN på morgenrunde, betragtes som værende RENE, da de 
lige har taget ren uniform (kittel, benklæder, T-shirt) på. Kitlen hænges i GN’s forrum. 
Hvis bioanalytikeren har været i kontakt med andre patienter inden ankomst til GN 
betragtes bioanalytikeren som UREN. Bioanalytikeren skifter til kortærmet kittel i GN’s 
forrum. 
Det er praktisk at være to personer til prøvetagning, da man skal arbejde med både RENE 
og URENE procedurer 
 
Den ene arbejder med RENE procedurer: 

 Vasker hænder og underarm til albue. 
 Henter ren ble/ren gaze til at lægge under barnets fod. 
 Tager handsker på. 
 ”Arbejder med barnet”. 
 Efter prøvetagningen tages handsker af og hænder og underarme vaskes. 

 
Den anden arbejder med URENE procedurer: 

 Vasker hænder og underarme til albue. 
 Lægger blodtagningsserviet på rullebord. 
 Lægger alle blodtagningsutensilier frem på rullebordet. 
 Tager handsker på. 
 Rækker prøvetagningsutensilier til den RENE. 
 Modtager prøvetagningsutensilier fra den RENE. 
 Tager handsker af og vasker hænder og underarme til albue. 

 
Såfremt samme person skal arbejde med både RENE og URENE procedurer: 

 Vasker hænder og underarm til albue. 
 Lægger blodtagningsserviet på rullebord. 
 Lægger alle blodtagningsutesilier frem på rullebordet. 
 Henter ble til at lægge under barnets fod. 
 Tager handsker på. 
 ”Arbejder med barnet”*. 
 Efter prøvetagning tages handsker af og hænder og underarme vaskes til albue. 

 
*OBS. Det er meget vigtigt at alle utensilier er taget frem, da man ikke må tage ekstra 
blodtagningsrør med urene handsker. Er det alligevel nødvendigt gøres følgende: 
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 Tag handsker af. 
 Vask hænder. 
 Tag ekstra prøverør. 
 Vask hænder. 
 Tag nye handsker på. 
 ”Arbejd med barnet”. 
 Efter prøvetagningen tages handsker af og hænder og underarm vaskes til albue. 
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 1. Log på  PDA’en 

2. Scan patient 
Aktuelle rekvisitioner 
vises 

3. Aktuel rekvisition 
scannes   

4. Monter  barkoder 
på glas 

5. Tag prøven 

6. Scan alle glas 

7. Log af / 
Ny patient 

Bilag 1 : Labka PDA-vejledning 
 
PDA tilknyttet Labka II benyttes ved prøvetagning, og den 
understøtter: 
 Korrekt patientidentifikation. 
 Sporbarhed på prøvetager. 
 Registrering af korrekt prøvetagningstidspunkt. 
 
PDA forventes brugt både af det kliniske personale samt 
laboratoriepersonalet. 
 
Bruger-id og password er det samme som i Labka II. 
 
For at en rekvisition kan downloades til PDA, skal den have 
status: ”PTB udskrevet”. 
 
Overordnet arbejdsgang: 
 
1. Log på PDA. 
2. Scan patientarmbånd eller 

sygesikringskort, alternativt indtast 
CPR-nr. Herved bliver alle rekvisitioner 
på personen downloaded fra Labka II. 

3. Scan det aktuelle rekvisitionsnr. på 
PTB’en. 

4. Påsæt de stregkodelabels fra PTB’en, der 
svarer til prøveglassene. 

5. Udfør prøvetagning. 
6. Scan glassene et efter et. Afslut patienten 

ved at trykke på <Afslut>. Prøvedata fra 
PDA uploades til Labka II. 

7. Log af eller fortsæt med ny patient. 
 
Arbejdsgang step-by-step: 
 Tryk på tastaturikonet nederst. 
 Der logges på med den personlige BAM-

kode: Brugernavn og password. 
 ”Afdeling” skal tastes med samme 

afdelingskode, som bruges i Labka II, 
f.eks. I23(BH). 

 Scan patientarmbånd eller 
sygesikringskort, alternativt indtast CPR-
nr. 
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 Alle rekvisitioner for patienten vises på 

en liste sorteret efter ønsket starttid. 
(Kun rekvisitioner, hvor PTB er 
udskrevet, bliver downloaded til PDA). 

 
 
 
 Scan rekvisitionsnummeret fra PTB’en for at sikre, at der er 

match mellem rekvisitionen og CPR-nr. Rekvisitionsnummeret 
kan også vælges fra listen, men skal i så tilfælde gentages ved 
manuel indtastning. 

 Der vises, hvor mange prøvetagningsglas, der hører til 
rekvisitionen. 

 De enkelte prøveglas påføres PTB-stregkodelabels. 
 Efter prøvetagning scannes hver enkelt prøve. 
 For hver prøve, der scannes, tæller PDA’en ned. 
 Tidspunktet for scanningen registreres som ”Faktiske tid”. 

Scanningen skal derfor ske umiddelbart efter prøvetagning. 
 Prøvetagningens faktiske tid (scanning af første glas) bliver 

registreret i Labka II. 
 Vælg afslut. 
 Hvis der afsluttes, inden alle prøverør tilhørende rekvisitionen er 

registreret, vises en dialogboks. 
 Bekræft valget. 
 Fortsæt med næste patient. 
 Efter sidste prøvetagning logges af. 
 Efter ”Log af” fortæller PDA’en, at data er afleveret til Labka II. 
 Har en bruger glemt at logge af, kan en anden person aflevere 

eventuelle data via PDA uden at have indtastet eget password. Så 
husk at logge af ! 

 Har PDA’en ikke været i brug i x minutter (x opsættes af 
laboratoriet) går PDA over i pauseskærm. 

 Den kan låses op igen ved at brugeren taster sit password. 
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